Prof. ddr. Igor Grdina
Grofje Celjski na evropski politični sceni
torek, 19. 10. 2021 ob 19h, Kavarna Slamič, Kersnikova ulica 1, Ljubljana

O predavanju
Grofje Celjski, ki so bili nazadnje povzdignjeni v državne kneze, so igrali v evropski politiki vidno vlogo,
čeprav so se do krone povzpele le pripadnice njihove dinastije. Če so v začetku sledili širitvenim
smerem drugih dinastij (Babenberžani, Přemyslidi, Habsburžani) v smeri sever-jug, so potem prvi ubrali
drugačno pot: od Hermana II. dalje so svojo prihodnost videli predvsem na Ogrskem in še dlje proti
vzhodu. To je bila zaradi naglega vzpona Osmanskega imperija zelo tvegana politika, vendar je dajala
rezultate. Celjani so postali eden osrednjih stebrov "dvorne stranke" na Ogrskem; najprej so bili odvisni
od Luksemburžanov, potem pa so postali tako močni, da so lahko sami uveljavljali svojo politiko. Pri
tem so spretno pletli tudi politiko zvez -- vse do turškega dvora. Naleteli pa so tudi na odpor, zlasti pri
pripadnikih "nacionalne stranke" na Ogrskem. Nasprotja med voditelji slednje in Celjani so privedle do
katastrofe leta 1456; tako je Ulrik Celjski postal prvi slovenski politik, ki je izgubil glavo v Beogradu.

Predstavitev predavatelja

Igor Grdina je bil rojen leta 1965 v Celju. Študiral je slovenski jezik s književnostjo in zgodovino na
Univerzi v Ljubljani; doktoriral je iz obeh predmetov. Potem ko je postal na ljubljanski univerzi redni
profesor za slovensko književnost, je sprejel nove izzive in se zaposlil kot znanstveni svetnik na
Znanstveno-raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Hkrati je začel predavati
kulturno zgodovino na Univerzi v Novi Gorici; predava jo tudi na Alma Mater Europaea. Sodeloval je
tudi z Inštitutom za civilizacijo in kulturo. Dva semestra je predaval tudi na dunajski univerzi, prav tako
eno študijsko leto na Univerzi v Mariboru. Vabljena predavanja je imel na Humboldtovi univerzi v
Berlinu, tübingenski, regensburški, celovški in graški univerzi ter na drugih ustanovah v Rimu, Milanu,
Parizu, Moskvi in mnogih drugih krajih. Veliko predava tudi v Sloveniji. Doslej je objavil več kot trideset
samostojnih knjig; njegova bibliografija pa obsega več kot 1500 enot.
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